
 
 

 

 
 

Шановні колеги! 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз  

ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України  

запрошує Вас на навчання в аспірантурі у 2020 році 

 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. 

М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України запрошує іноземців та осіб без 

громадянства (науковців та практиків у галузі судової експертизи, а також тих, хто 

мають намір у майбутньому пов’язати свою діяльність із судовою експертизою) на 

навчання в аспірантурі інституту з метою здобуття наукового ступеня доктора 

філософії (PhD) за предметними напрямами досліджень в межах спеціальності 

081 «Право» (за судово-експертним профілем): 

 адміністративне право і процес; фінансове право; 

 кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-

розшукова діяльність. 

Підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за 

очною та заочною формами навчання в межах ліцензованого обсягу становить чотири 

роки та здійснюється на контрактній основі. Вартість навчання для іноземців та осіб без 

громадянства за рік, складає: 

 денна форма навчання – 2000 EUR; 

 заочна форма навчання – 1700 EUR. 

Зарахування вступників з числа іноземців та осіб без громадянства на навчання за 

кошти фізичних осіб або за кошти юридичних осіб здійснюється упродовж року. 
Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти 

здійснюється на підставі успішного проходження підготовчого мовного навчання та 

отримання відповідного сертифікату. 

Вступники до аспірантури (іноземці та особи без громадянства), подають до 

Приймальної комісії заяву на ім’я директора інституту, до якої додають: 

1) документ про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень 

(диплом магістра), оригінал – для ознайомлення Приймальною комісією та його копію; 

2) додаток до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) 

рівень (додаток до диплома магістра), оригінал – для ознайомлення Приймальною 

комісією та його копію; 

3) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без 

громадянства; 

4) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України; 

5) 4 кольорові фото розміром 30х40 мм; 

6) копію посвідчення закордонного українця (за наявності); 

7) дослідницьку пропозицію з обраного напряму досліджень або список 

опублікованих наукових праць і винаходів українською або російською мовою; 



8) заяву про надання згоди на збір та обробку персональних даних; 

9) документ, що засвідчує навчання іноземця на підготовчому відділенні. 

Документи, зазначені у пунктах 1-2, мають бути засвідчені в країні їх видачі у 

спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України. 

Документи, зазначені у пунктах 1-3, мають бути перекладені українською мовою з 

нотаріальним засвідченням перекладу. 

Заява та документи приймаються за адресою: вул. Золочівська, 8-а, м. Харків 

(відділ аспірантури та докторантури Харківського науково-дослідного інституту судових 

експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса Міністерства юстиції України). 

Телефон: +38 (057) 372-17-63 (внутр. 147), e-mail: khosha@hniise.gov.ua 

Вступники до аспірантури (іноземці та особи без громадянства) беруть участь у 

конкурсному відборі та складають такі вступні випробування: 

 вступний іспит в межах спеціальності 081 «Право»; 

 вступний іспит з іноземної мови; 

 презентація дослідницької пропозиції. 


